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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Realizada em 26 de março de 2019.  

 

Aos vinte e  seis dias do mês de março  do ano de dois mil  e  dezenove ,às  

dezenove horas e trinta minutos, real izou-se a reunião Ordinária do Conselho 

Municipal de Habitação –  CMH, no Centro de Capacitação Pessoal e 

Profissional - CECAPP da Companhia de Habitação da Baixada Santista - 

COHAB-ST, local izado na Avenida Hugo Maia, 293, Jardim Rádio Clube, Santos, 

SP, cujos presentes assinaram  l ista de presença específica desta reunião, com 

justi ficativa de ausência da Sra. Carla Pupim - Conselheira Titular,da Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano – SEDURB.O Sr Mauricio iniciou a reunião 

registrando a presença do Sr Rodrigo Otero representante do Deputado Federal 

Junior Bozzel la . A pauta desta reunião conta com os seguintes temas : ITEM I - 

Leitura para aprovação da ata da reunião anterior;  ITEM II - Escolha dos 

membros para compor a Comissão Organizadora da 12ª Conferência 

Municipal de Habitação - (mínimos cinco, máximo sete pessoas); ITEM III 

- Proposta de Workshop para as lideranças dos Movimentos de Moradia;  

ITEM IV - Estabelecer  prazo a partir da reunião do dia 26/03/19, para 

que todos os Movimentos, Associações e Cooperativas, apresentem por 

escrito na secretaria do CMH, atualização de dados; ITEM V – Assuntos 

Gerais.  O Presidente cumprimentou todos os Diretores eleitos pelo Conselho 

Popular, que tomou posse no ultimo dia 15 de março . ITEM I- A pedido da 

Conselheira Maria Jacinta da Corte da Associação de Moradia São Jorge, aceito 

pelos conselheiros presentes, foi  dispensada a leitura da ata da reunião anterior 

real izada no ultimo dia 29 de fevereiro, sendo considerada aprovada. ITEM II 

Para a escolha dos conselheiros que vão compor a Comissão Organizadora  da 

12ª Conferencia Municipal o presidente  sol icitou inscrição dos conselheiros  

interessados, para a escolha e aprovação dos nomes, lembrando que  deve ser 

composta por até sete pessoas, uma vez que também participam,os  membros 

da  Comissão Executiva do CMH. Trata-se de um compromisso importante, pois 

esse grupo estará  presente em  todas as etapas de negociações das pré 

conferencias , assim como na  conferência, que acontece num sábado- dia todo,  

levando  os participantes  às discussões de interesse do tema proposto, nos 

grupos temáticos, assim como na conclusão dos trabalhos e elaboração do 

documento final.Sendo assim fizeram inscrição a Sra. Luciana Dias da Silva  

representante da Universidade,Sra.  Lindomar  Alves de Macedo  – Vice 

presidente do Conselho Popular, Sra. Maria Margarida da Silva Souza  – do 

Movimento Conquista por Moradia, Sra. Maria da Conceição  Café  do 
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Movimento Sonho Meu , Sra. Maria Aparecida Soares  do Movimento Nova 

Esperança, do Sr José Lourenço do Rosário Pinto do Movimento da Área 

Continental,Sra. Kátia da Costa do Movimento Fênix. Foram indicados e eleitos 

04 Conselheiros do CMH e 03 representantes de Movimentos por Moradia, e a 

primeira reunião dessa Comissão foi agendada para o próximo dia 23 de abri l  às 

15.30 h  junto com a Reunião  da Comissão Executiva. Foi feita alteração no 

horário das reuniões,que passarão para as  15 horas. ITEM III   O Workshop 

será organizado pelo Sr Mauricio Prado, e será dirigido somente para as 

l ideranças dos Movimentos de Moradia, Associações e Cooperativas, além dos 

Conselheiros do CMH - a ser  real izado num sábado das 14 às 18 h no final de 

maio ou em Junho.  ITEM IV. Ficou estabelecido o prazo de trinta dias a part ir 

desta data, ou seja, até vinte e seis de abril , para que os Segmentos 

protocolem na secretaria do CMH,as informações atual izadas com a quantidade 

de inscritos por segmento e nomes dos seus integrantes.(modelo do oficio 

anexo) lembrando que essa atual ização de dados servirá para a montagem do 

planejamento a ser elaborado pela SEDS a partir desses dados , conforme 

apresentado anteriormente. ITEM V –  Assuntos Gerais - Existem protocolados 

na secretaria do CMH, alguns pedidos de cadastramento de novos movim entos, 

mas, considerando que é l ivre a formação de segmentos de moradia e não cabe 

ao CMH restringir a participação de agrupamentos organizados de pessoas que 

reivindicam obtenção de moradia junto ao poder públ ico, a Comissão Executiva 

decidiu  que as  novas l ideranças deverão  ser convocadas para   reunião com 

essa Comissão, a fim de que os novos postulantes exponham seus objetivos e 

sua área de atuação, e assim  passarão  a ser  acompanhados  na   sua 

formação. Essa deliberação foi aprovada pelos Conselhe iros assim como a 

participação da diretoria do Conselho Popular nas reuniões da Comissão 

Executiva do CMH a cada dois meses. Outra informação transmitida foi que  A 

Construtora Trisul   vai lançar seu quarto e ú ltimo conjunto e  sol icitou nova 

apresentação  para os integrantes do CMH,que será agendada em breve ,assim 

como a  Construtora Tenda ,que  vai lançar um empreendimento na Zona 

Noroeste e da mesma forma,será convidada a fazer a  apresentação  do projeto  

ambos faixa 2 do Programa Minha Casa Minha Vida.  Outro tema abordado foi a 

necessidade do cumprimento do Regimento Interno do CMH publ icado através do 

Decreto nº 2836/96 de 06/11/1996, a fim de que sejam respeitadas as suas 

regras, principalmente quanto às inscrições para fala de somente  conselheiros, 

porém quem quiser se manifestar,deverá fazer sua inscrição prévia na secretaria 

do CMH.  O tempo de perguntas e respostas deverá ser cumprido para evitar 

reuniões longas  e cansativas. Dos Conselheiros inscr itos o Sr Mauro da Si lva 
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Campos representante da Área Continental insiste nas expl icações sobre o 

convênio Santos “AA” –  Caruara, que está aguardando reformulação no projeto 

para ajustes na documentação por sol icitação da CDHU.A Sra. Dulci léa Pereira 

Fidel is representante do Segmento de Cortiços no CMH e vice presidente do 

Movimento Pro Moradia Dignidade, pergunta qual será o critério para a escolha 

das 50 famílias que irão para o  empreendimento Santos “I”,  para atender 

famíl ias oriundas dos cortiços da á rea central? O presidente expl icou que a 

indicação dessa demanda deverá ser  de uma Comissão envolvendo algumas 

Secretarias  que desenvolvem  projetos voltados para essa população , como a 

SEDS e a Secretaria da Saúde, de acordo com  critérios da vulnerabi l idade e 

riscos  de saúde. Provavelmente será criado um Comitê que ficará responsável  

pelas indicações a exemplo do que foi  feito para o  Santos “R” – Morro Nova 

Cintra, a cargo da Defesa Civi l .Em seguida a Sra. Maria Margarida  da Si lva 

,representante de Movimentos de Moradia sol icita que o Sr Presidente traga para 

a próxima reunião do CMH informações sobre as duas áreas do SPU que estão 

sob júdice.O Sr Claudisnei Ferreira ( Katito ) anuncia o “Seminário para Projetos 

de  Habitação" , com o objetivo de levantar idéias e propostas que serão 

encaminhadas aos governos federal, estadual e municipal. Está sendo 

organizado por alguns  Movimentos de Moradia a será no próximo dia 04 de 

maio- sábado das 10 às 16hs  no Arte do Dique Av. Brigadeiro Faria Lima nº 

1349.A Sra. Maria de Fátima Ol iveira Si lva representante da Associação Vi la dos 

Criadores, convida  todos para a próxima reunião do Conselho Popular que 

acontecerá dia 12 de abri l  às 19 h na Sede da Sociedade de Melhoramentos do 

Jardim Castelo – Rua Luis Gomes da Cruz nº368 na Zona Noroeste. Nada mais 

havendo a se tratar, encerrou-se a reunião, da qual eu, Dulce Fernandes Vieira, 

Assessora Técnica, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e por 

Mauricio Prado, Presidente do CMH. Santos, vinte e seis de março de dois mil e 

dezenove.a) ________________________Dulce Fernandes Vieira  

b)_______________________________ Mauricio Prado.  
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